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िव�ान आिण तकर् श�� 
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धिुनक खगोलभौितक�शा�ाच े अगे्रसर 

संशोधक डॉ. मेघनाद साहा यांनी सांिगतलेली 

ही गो� आह.े १९३० मध्ये प्रिसद्ध झालेल्या 

एका बंगाली लेखात त्यांनी ती वणर्न केली 

आह.े ती घटना घडली त्यांच्या गावात. तोपय�त 

साहा खगोलभौितक�शा�ामध्ये नावा�पाला 

आले होते. ते त्यांच्या ढाका िजल्�ातील, 

म्हणजे स्वातं�यपवूर् काळातील एकसंध 

बंगालमधील त्यांच्या गावाला भटे दणे्यासाठी 

गेले होते.  

तेथे त्यांच्या विडलांचे एक िमत्र त्यांना भटेले आिण त्यांनी िवचारले, “तू तझु्या 

िव�ानामळेु खपू प्रिसद्ध झाला आहसे, असं मी ऐकलंय. कशाबद्दल आह ेह ेसवर्, कळेल का 

मला?”  

साहांनी तार्यांमधील औिष्णक आयनीकरण समतोल (Thermal Ionization 

Equilibrium) आिण त्याचा तार्यांच्या वणर्पटाशी असलेला संबंध याबद्दलचे त्यांचे काम 

त्यांना समजावनू सांिगतले.  

आ 

 
डॉ. मेघनाद साहा 
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त्या सद्गहृस्थाने ते ऐकून घतेले आिण म्हटले, “पण ह ेसगळं तर वेदात िदलेलं आह.े” 

अवाक झालेल्या साहांनी त्यांना िवसाव्या शतकातल्या वै�ािनक क्रांतीबद्दल 

सांिगतले; अणचूी संरचना, साप�ेतावाद, वगरेै, वगरेै. तरीही त्यांच ेउ�र तेच होते, “ह ेसवर् 

वेदांमध्ये सांिगतलेलं आह.े” 

त्यावर साहांनी त्याला आपली संस्कृती कशाप्रकारे अनेक अडचणींमधनू िवसाव्या 

शतकातल्या वै�ािनक क्रांतीपय�त पोचली ते वणर्न केले. कसे, कोपिनर्कसच्या संशोधनामळेु 

१६ व्या – १७ व्या शतकात यरुोपमध्ये मह�वाच ेयगु स�ु झाले. गिॅलिलओ, केप्लर आिण 

न्यटूनबद्दल त्यांनी सांिगतले. प्राचीन भारतीय आिण मध्य आिशयातील खगोलशा�ाबद्दल 

त्यांनी सांिगतले. प्राचीन भारतीय गिणताबद्दलही साहांनी त्यांना सांिगतले आिण वर साहा 

हहेी म्हणाले क� ते गिणत कोपिनर्कसने घडवनू आणलेल्या क्रांतीपय�त पोच ू शकले नाही.  

परंतु त्या सद्गहृस्थाचे मत तेच रािहले क� ह े सवर् आधिुनक िव�ान वेदामध्ये आधीच 

सांिगतलेले आह े!  

गो� संपवताना साहा म्हणाले, “वेदामध्ये ह ेसवर् कोठे िदले आह ेते शोधण्याचा मी 

प्रयत्न केला आह े आिण मला या प्राचीन सािहित्यक पसु्तकांमध्ये याचा कोणताही संदभर् 

सापडलेला नाही.” 

आता ही दसुरी गो�. ही एका दसुर्या 

थोर शा��ाच्या लेखातील आह.े सत्येंद्रनाथ 

बोस ह े महािवद्यालयात आिण िवद्यापीठामध्ये 

साहांचे सहाध्यायी होते. ते असे सांगतात क� 

पिहल्या महायदु्धानतंर जेव्हा िब्रटीशांनी िहजली 

(Hijli : सध्याच्या आयआयटी, खरगपरू पासनू 

ही जागा जवळ होती.) येथे तु�ंग बांधला, तेव्हा 

असे ल�ात आले क� या जागेजवळ पाण्याचा 

स्रोत नाही. भिूमगत पाणी शोधण्यासाठी  
सत्येंद्रनाथ बोस 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

61 शै�िणक संदभर् अंक - ११२ 

इिंजनीअसर् पाठवण्यात आले; पण सवर् प्रयत्न व्यथर् गेले. अशी अफवा उठली क� एक 

'जादगुार' आला; त्यान े 'Y' आकार असलेली एक झाडाची फांदी घतेली; तो तु�ंगाच्या 

आवारात चालत गेला आिण त्याने पाण्याचा स्रोत शोधनू काढला. आिण ितथे पाणी 

सापडले!  

ह ेसवर् गढू वाटते. पण बोसनी याबद्दल मत 

व्य� केले; येथे मी ते थोडक्यात दतेो आह,े 

“मला इवोतोव्हचा तराज ू (Eötvös's 

balance) आिण अितशय अचकूतेने तो 'g' 

म्हणजेच ग�ुत्वाकषर्णामळु े होणारे गितवधर्न 

(acceleration due to gravity) मोज ू

शकतो ह े मािहत होते. मला मािहती होते क� या 

'g' च्या मलू्याव�न एखाद्या जागी तेल, वाय ू

आिण वेगवेगळ े �ार उपलब्ध आहते का ते 

शोधता येते. जे काही भौितकशा� मला अवगत 

होते आिण मी िशकवले होते त्याव�न मी ह ेसमज ू

शकतो.  

पण अशा प्रकारच्या उपकरणाला काय प्रतीचा अचकूपणा आवश्यक असतो याचीही 

मला जाणीव आह े आिण त्यामळु े या जादगुाराच्या दाव्यांबद्दल माझ्या मनात शंका आह.े 

नंतरही मी राज्यसभेचा सदस्य असताना आम्ही राजस्थानातील भिूमगत पाणी शोधण्यासंबंधी 

चचार् केली होती. आम्हाला मािहती होते क� या जागी ४००० वषा�पवू� वनस्पती होत्या पण 

वाळवंटाच्या आक्रमणामळु ेयेथील पाण्याचे स्रोत नाहीसे झाले. काही जणांना वाटत होते क� 

वाळूखाली गाडले गेलेले पाणी अजनूही तेथे असेल. या काळामध्ये गढू तंत्र वाप�न काम 

करणार्या 'पाणीवाला महाराज'बद्दल िदल्लीमध्ये खपू उत्सकुता होती. शेवटी या 'पाणीवाला 

  

इवोतोव्हचा तराजू 
http://www.omikk.bme.hu/archivum/a

ngol/htm/eotvos_l.htm  
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महाराज'ची मदत घणे्यात आली. त्याने  शोध घऊेनही काहीही उपयोग झाला नाही आिण 

शेवटी इतक्या मोठ्या प्रिसद्धीनतंर हा पाणीवाला महाराज िवस्मरणात गेला.” 

या अशा गो�ी, िव�ान आिण तकर् श��बद्दल व्यावहा�रक उदाहरण ेद्यायला उपयोगी 

पडतात.  

पिहल्या कथेत, कोपिनर्कस आिण न्यटूनच े सयूर्मालेसंबंधीचे आिण तार्यांच्या 

वणर्पटाबद्दलच ेआधिुनक िनयम वेदात सांिगतलेले आहते असे सांिगतल्यानंतर साहा शंका 

उपिस्थत करतात. ४००० वषा�पवू� या िनष्कषा�पय�त पोचण्यासाठी काय व्यावहा�रक 

अडचणी येऊ शकल्या असत्या याची त्यांना कल्पना होती. त्या काळाकरता या अशक्यप्राय 

बाबी होत्या. पण वेदांमध्ये शोध घतेल्यानंतरच त्यांनी ह े मान्य केले क� या गो�ी त्यात 

िदलेल्या नाहीत. 

दसुर्या कथेत, बोसना जादगुाराच्या श��बद्दल शंका होती कारण िनसगर्िनयम ह े

सावर्ित्रक (universal) असतात याची त्यांना जाणीव होती; एका झाडाच्या फांदीच्या 

साहाय्यान ेभिूमगत पाणी शोधण ेकेवळ अशक्य आह ेह ेत्यांना चांगलेच ठाऊक होते. स�ूम 

बदल िटपणार्या इवोतोव्हच्या तराजलूा काहीच दसुरा पयार्य नव्हता.  

िव�ानाची कायर्पद्धती (Methodology of science): 

िव�ान हे प्र� िवचारण्यापासनू स�ु होते आिण त्याच्याबरोबरच चालू राहते. 

(Science begins with questioning and continues with it.) 
िव�ानाच्या कायर्पद्धतीमध्ये अिव�ास अंतभूर्त असतो. शंकासमाधान होऊ शकेल, 

यासाठी एका ठरावीक पध्दतीन े काम करावे लागते. आपण जर शालेय स्तरावरील 

रसायनशा�ाची प्रयोगवही बिघतली तर एक मह�वाचा धडा िशकता येतो. त्यातले पान तीन 

भागांत िवभागलेले असते, प्रयोग, िनरी�ण आिण अनमुान. त्याच े अथर् स्प� आहते. पण 

त्यातली कल्पना आह े ती नोंद ठेवण्याची (अ) आपल्या स्वत:क�रता आिण िशवाय (ब) 

दसुर्यांक�रता. यामळेु प्रयोग पनु्हा पनु्हा करता येईल, िनरी�ण ेतपासनू बघता येतील आिण 
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येणार्या शंका दरू करता करता अनमुान िसद्ध करता येईल. या आधिुनक िव�ानातल्या काही 

मलूभतू पायर्या आहते.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/ocsb.ca/jason-kea-trinity-science/scientific-method  

१. प्र� िवचारणे  
 काय?  
 का?  
 कसे? 

४. गृहीतक पडताळून बघणे  
 प्रयोगाचा आराखडा तयार 

करण े 
 प्रयोग करण े 
 नोंद करण े

२. सशंोधन करणे  
 आपला प्र� आधी कोणी 

िवचारला आह ेका ते 
शोधण े 

 यासारख ेइतर प्र� शोधण े 
 इतरांचा सल्ला घणे े

३. गृहीतक मांडणे  
 प्र�ाचे उ�र काय अस ू

शकेल? 
 ह ेउ�र असेल असे का 

वाटते ? 
 हा अंदाज पडताळून 

बघता येईल का ? 
 

वै�ािनक कायर्पद्धती 

५. नोंदींचे िव�ेषण  
 त�ा िकंवा आलेख तयार 

करण े 
 नोंदी इतरांच्या नोंदींशी 

ताडून बघण े 
 नोंदी गिृहतकाशी जळुतात 

का ते पाहण े

६. अनुमान काढणे  
 प्रयोगाचा िनष्कषर् काढण े 
 गहृीतक बरोबर होते का ते 

पाहण े 
 आणखी कोणते प्र� 

अन�ुरीत आह ेते पाहण े
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िव�ान ह े शंकेखोरपणा करतानाच वै�ािनक िनयमांची सावर्ित्रकता (universality) 

मान्य करते. अशा प्रकारे, िव�ान पढुील मागार्न ेपढु ेजाते (१) परुावा आिण तथ्ये (२) परुावा 

आिण तकर्  (३) वै�ािनक वैधतेचा  दावा करणार्या सवर् गो�ींना प्र� िवचारले जातात आिण 

त्यांना परी�लेा सामोरे जावे लागते आिण (४) परी�ा दणे्यास नकार दणेारे सवर् काही ते 

वै�ािनक��्या वैध आह ेअसा दावा क� शकत नाही. 

परंतु ५०० वषा�पवू� या पायर्या मान्य झालेल्या नव्हत्या. त्याकाळी, असे मानले जाई 

क� �ान ह े तकर्  करण्याच्या मानिसक प्रिक्रयेने िमळवता येते. सध्याच्या िव�ानाच्या 

कायर्पद्धतीमध्ये केवळ दोन टप्प्यांवर मानिसक प्रिक्रया समािव� असतात. प्रथम, प्रयोगाच े

िनयोजन करताना, म्हणजेच नक्क� काय करायचे आह े ते ठरवताना आिण शेवटच्या 

टप्प्यावर, शेवटच्या पायरीवर, िनरी�णाव�न अनमुान काढताना. या दोन टप्प्यांच्या मध्ये 

मानिसक तकर् प्रिक्रया प्रयोग करणे आिण िनरी�ण करणे यांच्या हातात हात घालून 

जात असते. पण हे सगळे करताना, िनयोजन करताना, प्रयोग करताना आिण 

अनुमान काढताना, एक ल�ात ठेवले पािहजे क� िव�ानात मानिसक तकर्  आिण 

वास्तवातले प्रयोग यातली  परस्परिक्रया अंतभूर्त आहे. 

या प्रिक्रया दीघर्काळ चालणार्या अस ू शकतात आिण त्यातनू आपोआप अनमुान 

काढता येत नाही, तर काही वेळा त्यातून काही िनष्कषर् िनघतही नाही. िव�ानात 

कल्पनाश��चाही मह�वाचा वाटा असतो, पण ते फ� कल्पनेच्या जोरावर चालत नाही तर 

त्याला तपासण्यायोग्य आिण परत परत करण्याजोग्या प्रायोिगक परी�ांना सामोरे जावे लागते. 

िव�ानाचा इितहास अशा प्रकारच्या अनेक कथा आिण घटनांनी भरलेला आह.े  

▲▲▲ 
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